
 

 
 

 

Dienst  

 

Contactgegevens 
- Adres:  

- Telefoon:  

- Mailadres:  

- Website/Facebookpagina:  

 

Wie is uw doelgroep 

 

Korte omschrijving van het aanbod/activiteiten 

Gezinsbond vzw 

Eric De Wasch, Pluvierlaan 6, 8370 Blankenberge 

050 41 46 36 

dewasch.eric@scarlet.be 

Gezinsbond  Blankenberge Uitkerke 

Gezinsbond, afdelingen Blankenberge en Uitkerke, Zuienkerke, Meetkerke, Houthave 

en Nieuwmunster,  zijn  lokale afdelingen van de Gezinsbond, de grootste 

gezinsvereniging van het land. De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen 

en Brussel. Iedereen kan bij ons terecht: jonge koppels, ouders, grootouders, 

mantelzorgers, alleenstaanden, …  We ondersteunen hen op verschillende manieren, in 
elke fase van hun leven 



 

 

Openingsmomenten (dagen/uren) en sluitingsdagen voor het komende jaar 

 

Gezinnen dichter bij elkaar brengen is al bijna 100 jaar één van onze kerntaken. Onze 

vrijwilligers organiseren gezins- en kinderactiviteiten waarop gezinnen elkaar beter 

leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

De Gezinsbond heeft een ruim vormingsaanbod. Het zijn voordrachten voor 

ouders van jonge kinderen, ouders van tieners en/of voor grootouders. Vooral 

informele ontmoeting en het uitwisselen van ideeën staan hierbij centraal 

Kijk voor een vorming in je buurt op www.gezinsbond.be 

Kinderoppasdienst Altijd zeker van een goede babysitter uit je buurt! 

Een etentje met vrienden? Oudercontact op school? Avondles? Of wil je er gewoon 

even tussen uit, zonder de kinderen? Doe met een gerust hart een beroep op een van 

onze babysitters.  

Vraag je kinderoppas via   www.kinderoppasdienst.be   

Heb je nog bijkomende vragen? Je kan onze coördinatoren Martine of Inge contacteren 

bij voorkeur via e-mail:martine_beckx@hotmail.com of vandaeleinge@telenet.be  

Voor Zuienkerke: Betty Vandevelde  tel. 050 31 11 66 vandevelde.betty@telenet.be  

 

Tweedehandsbeurzen 

Heel wat afdelingen organiseren tweedehandsverkopen. Daar verkopen gezinnen 

kinderspullen die in goede staat zijn, maar die ze zelf niet meer gebruiken. Zo helpen 

we jonge gezinnen om tegen een zacht prijsje een uitzet samen te stellen, ook 

grootouders vinden de weg hiernaartoe. Bovendien maken we een voelbaar verschil 

voor kwetsbare gezinnen. 

Contact: tweedehandsbeurzen in de buurt: www.gezinsbond.be/tweedehandsbeurzen 

 

Verkooppunten voor leden: nmbs-passen, bioscoopscheques,  

Tienbeurtenkaarten  De Lijn  GSM-kaarten  met korting 

  Blankenberge : Pluvierlaan 6  in Blankenberge. telefoneren 050-41.46.36. 

Zuienkerke: Isabelle Crul,  Nieuwe Steenweg 74, tel. 050 71 31 73 

Magazines 

Brieven aan Jonge Ouders 

'Brieven aan Jonge Ouders' is een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare 

verhalen, nuttige tips rond opvoeding en boeiende weetjes over baby's. Het 

allerleukste? Onze boekjes volgen jouw kindje op de voet: van een wolk van een baby 

tot een koddige kleuter. Leuke lectuur op het perfecte moment! Of het nu je eerste 

kindje is, of je tweede, derde, vierde... of je hebt er eentje geadopteerd: iedereen kan 

de gratis reeks aanvragen. 

Aanvragen: - Ben je pas papa of mama geworden? Laat het ons weten! Om de 

volledige reeks aan te vragen kan je hier je gegevens doorgeven. 

https://www.gezinsbond.be/Paginas/Geboorte-melden.aspx 

- Ben je zwanger? Dan kan je hier het verwachtingsnummer aanvragen. 

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/brievenaanjongeouders/Paginas/zw

anger.aspx 

 

BOTsing 

Bij leden van de Gezinsbond met kinderen tussen 12 en 17 jaar valt 'BOTsing' om de 

drie maanden gratis in de bus, telkens met een ander stevig thema over de opvoeding 
van tieners. Aanvragen https://www.gezinsbond.be/BOTSing 

De bestuursleden van de Gezinsbond zijn vrijwilligers en zijn als dusdanig zeer 
bereikbaar. 
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